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Θέμα: Θεσμική κατοχύρωση και προεδρικά διατάγματα προστατευόμενων περιοχών
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στις 4 Ιουλίου θέσατε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Χαρακτηρισμός
των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού και
Αλιάκμονα, της αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους
ως Εθνικού Πάρκου». Η απόφαση σας να προχωρήσετε στη θεσμική κατοχύρωση της οικολογικά
σημαντικής αυτής περιοχή είναι απαραίτητη, ειδικά μετά την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ (Ε΄Τμ.) 1705/2016) με την οποία ακυρώθηκε ως αναρμοδίως εκδοθείσα η ΚΥΑ
χαρακτηρισμού του 2009. Ιδιαίτερα αναγνωρίζουμε την απόφαση σας να επισπεύσετε την κατοχύρωση
της περιοχής αυτής, ανεξάρτητα από τη διαδικασία χαρακτηρισμού που έχετε ήδη κινήσει με το έργο
των ΕΠΜ/ΠΔ/Σχεδίων Διαχείρισης.
Το ανώτατο δικαστήριο, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 1 έχει κρίνει πάγια, σε συνέχεια της πρώτης
σχετικής απόφασης που αφορούσε την περιοχή της Παμβώτιδας πριν από 11 χρόνια ότι για τον
χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών απαιτείται έκδοση προεδρικού διατάγματος (ΣτΕ (E΄Τμ.)
3595/2007). Ωστόσο, μέχρι σήμερα, το ΥΠΕΝ δεν έχει προχωρήσει στη θεσμική κατοχύρωση καμίας εκ
των περιοχών αυτών, αφήνοντας τις έωλες και έκθετες. Κατ΄ αντιστοιχία με την περίπτωση του Δέλτα
Αξιού πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η θέσπιση των
περιοχών του πίνακα 1.
Πίνακας 1 – Ακυρωτικές αποφάσεις ΣτΕ για αναρμοδίως εκδοθείσες πράξεις χαρακτηρισμού
προστατευόμενων περιοχών
Ακυρωτικές δικαστικές
Προστατευόμενη περιοχή
Πράξη χαρακτηρισμού
αποφάσεις
Παμβώτιδα
κ.υ.α. 22943/5.6.2003 (Δ΄ 649)
ΣτΕ (E΄Τμ.) 3595/2007
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
κ.υ.α. 4110/29.1.2007 (Δ΄102)
ΣτΕ (E΄Τμ.) 3290/2009
Εθνικό Πάρκο Ανατ. Μακεδονίας
κ.υ.α. 44549/17.10.2008 (Δ΄497)
ΣτΕ (E΄Τμ.) 5455/2012
και Θράκης
Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού
κ.υ.α. 40390/1.10.09 (Δ΄446)
ΣτΕ (E΄Τμ.) 808/2014
κ.υ.α. 6919/11.2.2004 (Δ΄248) και
Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας
ΣτΕ (E΄Τμ.) 2036/2015
τροποποίηση κ.υ.α.
– Βόλβης
39542/12.08.2008 (ΤΑΑΠΘ 441)

Εθνικό
Πάρκο
Υγροτόπων
Κοτυχίου – Στροφιλιάς
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού Λουδία
Αλιάκμονα
Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Στενών και εκβολών των
ποταμών Αχέροντα και Καλαμά

κ.υ.α. 12365/17.3.2009 (Δ΄159)

ΣτΕ (E΄Τμ.) 1671/2016

κ.υ.α. 12966/23.3.2009 (ΤΑΠΠΘ
220)

ΣτΕ (Ε΄Τμ.) 1705/2016

κ.υ.α. 36427/23.03.2009 (Δ΄396)

ΣτΕ (Ε΄ Τμ.) 2296/2017

Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια έχει προωθήσει σχέδια προεδρικών
διαταγμάτων για μία σειρά από άλλες περιοχές. Για κάποιες από τις περιοχές αυτές έχουν ήδη
ολοκληρωθεί τα στάδια της δημόσιας διαβούλευσης και της γνωμοδότησης της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000.
Ενδεικτικά στον Πίνακα 2 αναφέρουμε προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες τα βήματα αυτά έχουν
ολοκληρωθεί πρόσφατα, ενώ γνωρίζουμε ότι και για περιοχές όπως η Τήλος, η Βόρεια Κάρπαθος, νήσος
Σαρία και τα Αστακιδονήσια αλλά και η Αλυκή, Ψιλή Άμμος Σάμου τα βήματα είχαν γίνει σε
προγενέστερες περιόδους. Επίσης, σημειώνουμε ότι έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδια
προεδρικών διαταγμάτων και για άλλες περιοχές, όπως είναι ο Όλυμπος, ο Παρνασσός και το Μαίναλο,
χωρίς ωστόσο οι διαδικασίες χαρακτηρισμού να έχουν ακόμα ωριμάσει.
Πίνακας 2 – ΠΔ προστατευόμενων περιοχών για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τα στάδια
δημόσιας διαβούλευσης και γνώμης της Επιτροπής Φύση 2000
Γνωμοδότηση Επιτροπής
Προστατευόμενη περιοχή
Δημόσια Διαβούλευση
Φύση 2000
Δαδιά
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016
 (θητεία 2014-2017)
Κυπαρισσιακός Κόλπος
Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016
 (θητεία 2014-2017)
Οροσειρά Ροδόπης
Ιούνιος – Ιούλιος 2016
 (θητεία 2014-2017)
Εθνικός Δρυμός Λευκών Ορέων Ιούλιος – Αύγουστος 2016
 (θητεία 2014-2017)
Με βάση τα παραπάνω εκφράζουμε την αγωνία μας για τη διασφάλιση των ως άνω προστατευόμενων
περιοχών και των πολύτιμων οικολογικών χαρακτηριστικών τους. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι η αναβολή
της θεσμικής κατοχύρωσης, ειδικά όταν προηγουμένως έχουν κινηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες,
δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας στην κοινωνία σχετικά με την ουσιαστική βούληση για την προστασία
της φύσης.
Με την παρούσα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:
1) αν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη θεσμική κατοχύρωση και των υπόλοιπων
περιοχών του Πίνακα 1.
2) για τα μέτρα που λαμβάνετε σχετικά με την επαρκή προστασία και λειτουργία των περιοχών του
Πίνακα 1, μέχρι την έκδοση νέου θεσμικού πλαισίου προστασίας.
3) για την πορεία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων του Πίνακα 2.
Με εκτίμηση,
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις,
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
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